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  Dåb og bryllup: 

Henvendelse sker til præsten. 

 

  Dødsfald: 

Alle dødsfald skal snarest anmeldes til 

sognepræsten i bopælssognet - også 

hvis dødsfaldet sker uden for sognet, 

og hvis begravelsen skal finde sted 

uden for sognet. 

 

  Kirkebil: 

Der kan bestilles kirkebil hos Nyborg 

Taxa på tlf.: 70103320. Kirkebilen kan 

benyttes ved alle gudstjenester og kir-

kelige arrangementer i Vindinge Sogn. 

Det skal oplyses, hvis man benytter 

rollator eller kørestol og eventuelt skal 

transporteres siddende i kørestolen. 

 

  Kirkeblad: 

Deadline for næste kirkeblad er d. 25. 

januar 2023. Kontakt sognepræsten, 

som er ansvarshavende redaktør. 

Vindinge Pastorat: 
 

www.sogn.dk/Vindinge-Nyborg 
Facebook: Vindinge Kirke - Fyn 
 

Adresse:     Bøjdenvej 116 
        5800 Nyborg 

 
 

Sognepræst: 

Kristina Løvenstrøm 
Mail: kl@km.dk 
Kan træffes på tlf.: 65 31 04 82 
Fridag: mandag 
 

Graver: 

Jesper Jørgensen 
Mail: v.kg@mail.dk  
Kirkegården, tlf.: 51 51 56 90 
 

Menighedsrådsformand: 

Knud Bjørn 
Sulkendrupvej 9 
5800 Nyborg 
Tlf.: 65 31 08 99 
 

Sognemedhjælper: 

Birgitte Kjær 
Mail: birgitte.kjaer13@gmail.com 

Hvor henvender 
man sig? 

  

 

KIRKENYT 
 

 

 

December - Januar - Februar 
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I mørket finder lyset vej  

I Vindinge Sogn bor 3700 menne-
sker. 3004 af dem er medlemmer 
af Den danske Folkekirke. Deres 
kirke er hvid og ligger på toppen af 
bakken i Vindinge by. Om somme-
ren, når solen står op i øst, bliver 
kirken som en lysende lampe – 
hvis man altså fanger solen og kir-
ken i den helt rette vinkel på det 
helt rette tidspunkt. Selv når solen 
ikke skinner, er kirken ikke til at 
tage fejl af. Den står, hvor den står! 
Om vinteren er der ikke meget lys 
at gøre godt med. Og i mørket kan 
det være svært at finde vej. Vi må 
hjælpe lyset lidt på vej, sagde menig-
hedsrådet engang og besluttede at 
sætte lys på kirken i de mørke af-
tentimer. Det blev LED-lys, der på 
trods af deres styrke bruger så lidt 
strøm, at det er svært at få øje på.  

Efter sigende har lyset gjort mange 
mennesker godt igennem årene. 
Man er ikke i tvivl om, hvor kirken er – 
ikke engang i mørket, siger mange. 
Skulle det ske, man farer vild på 

sin gåtur i dagens yderste timer, 
kan man altid se efter den lysende 
kirke, der står som et pejlemærke 
midt i sognet. Selv humøret bliver 
lysere ved synet af den oplyste kir-
ke. 

Det er rigtigt nok – lys kan vi ikke 
leve uden, og det smerter helt ind i 
mit inderste dyb ved tanken om, at 
vi ikke kan tænde lyset i år, når 
mørket tager over. For det kan vi 
naturligvis ikke – uanfægtet den 
lille mængde strøm lamperne bru-
ger – for vi lever i en tid, hvor der 
skal spares. Og hvor det er vigtigt, 
at vi sender et signal til alle, ikke 
mindst dem, der ikke selv kan hu-
ske at slukke lyset efter sig. Når det 
er sagt, så ville det alligevel være 
helt forkert, hvis kirken gik den 
samme vej som tiden byder og 
slukkede alt lys. Det er dét, der er 
forskellen på kirken og verden – på 
himmel og jord. Vi er nødt til at 
holde fast og minde om det lysen-
de eksempel, himlen rummer. Der-
for sørger vi stadig for, at der er lys 
i de mørkeste timer, fordi det er et 
symbol på glæden – uden dog at 
tænde for det hele. Fra 1. søndag i 
advent og frem til hellig tre konger 
vil de små lamper øverst i kirketår-
net lyse for enhver – så man ikke 
tvivler på lyset, og så man ikke fa-
rer vild i mørket. 

 

11 

Dato Klokken Handling Sted 

24. 9.00 - 
12.00 

 Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

25. 19.00 Gospelgudstjeneste med             
konfirmander 

Kirken 

29. 9.30 Gudstjeneste Kirken 

Februar 
   

5. 10.30* Højmesse Kirken 

9. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

12. 9.30 Gudstjeneste v. RM Kirken 

19. 11.00 Børne-fastelavnsgudstjeneste v. RM Kirken 

21. 9.00 - Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

26. 9.30 Gudstjeneste  Kirken 

Marts 
   

5. 10.30* Højmesse Kirken 

 

* Stjernen markerer, at der er kirkekaffe. 
 

Højmesse er gudstjeneste med prædiken og altergang 
Gudstjeneste er med prædiken og uden altergang 
Andagt er en kort kirkelig handling uden prædiken og altergang 

 

Hvor ikke andet er anført, er Kristina Løvenstrøm præst. Kontaktoplys-
ninger findes på bagsiden af dette blad. 
 

Sognepræst Rasmus Markussen kan træffes på mail RAM@km.dk eller 
telefon 65 33 11 04. 
 

Sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef kan træffes på mail asj@km.dk eller 
telefon 65 98 19 85. 
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Dato Klokken Handling Sted 

December       

4. 9.30 Gudstjeneste v. ASE Kirken 

6. 9.30 Dagpleje-jul Kirken 

8.   20.00 - 
20.30 

Andagt Kirken 

11. 10.30 Højmesse Kirken 

11. 16.00 Koncert med Simone, 175 kr. se s. 4 Kirken 

13. 10.00  Plejehjemsgudstjeneste Kirken 

15. 19.30 Julekoncert med Skellingekoret Kirken 

16. 17.00 Julekoncert med Danehofgarden Kirken 

18. 9.30  Gudstjeneste Kirken 

21. 9.00 Juleafslutning Vindinge Skole  Kirken 

24.  Juleaften 14.00 Børnegudstjeneste Kirken 

24.  Juleaften 16.00 Gudstjeneste Kirken 

25.     Juledag 10.30 Højmesse Kirken 

26. 2. juledag 9.30 Gudstjeneste v. RM Kirken 

Januar 
      

1. 15.00*  Nytårsgudstjeneste  Kirken 

8. 10.30 Højmesse Kirken 

12. 10.00  Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

15. 9.30 Gudstjeneste Kirken 

22. 10.30 Højmesse v. RM Kirken 
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Og så har vi naturligvis også det 
lille juletræ foran kirken med sine 
små lysende stjerner til minde om 
den glæde – og det lys – der blev 
født ind i verden natten mellem 
den 24. og 25. december for mere 
end 2000 år siden. 

Herfra præstegården skal lyde et 
rungende GLÆDELIG ADVENT 
– og god jul, når vi når frem til 
slutningen af december. 

 

Kristina Løvenstrøm, sognepræst  

 

Denne lille pebernøds-engel 
kom sidste år til verden i 
præstegårdens køkken. 

 
Den er ikke blevet gemt, men 

bestemt heller ikke glemt. 
 

Rigtig glædelig jul 

Den er levende ... 

Altså kirken. Så levende, at vi kom-
mer langt med vores kirkeblad, 
men ikke langt nok. Til tider pres-
ser noget sig på, som ikke kan ven-
te til næste kirkeblad. Når der ud-
bryder krig i Europa fx, og vi har 
brug for at mødes en stund i kir-
kens rum. Eller når vi får tilbudt en 
koncert – nu og her. Det betyder 
for dig, at du må holde øjne og 
ører åbne, hvis du vil være med. 
De fleste af vores aktiviteter står 
omtalt i vores kirkeblad, som du 

får ind ad døren hver 3. måned. 
Men en del aktiviteter dukker op, 
når der er behov eller mulighed for 
det. De annonceres i Lokalavisen, i 
A-skiltet ved vejen neden for kir-
ken, i landsbyernes udhængsskabe 
og på vores facebookside. Søg på:  

Vindinge Kirke – Fyn 

Du er også velkommen til at kon-
takte sognepræsten, hvis du har 
spørgsmål ang. et arrangement. Vi 
glæder os til at hilse på dig. 
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Skelllingekoret 

 

Musik i december  
     – kom og lyt med 

Simone 
synger julen ind 
Søndag den 11. december kl. 16.00 i kirken 

 

Skellingekoret 

Torsdag den 15. december kl. 19.30 i kirken 

Skellinge-koret har normalt holdt 
til i Skellerup konfirmandhus, men 
da korets dirigent - jeres nye orga-
nist - skiftede stilling fra Skellerup 
til Vindinge/Ørbæk blev koret 
hjemløst. Det var så heldigt, at 
koret har fået lov til at øve i Vin-

dinge Sognegård, og som kvitte-
ring for dette vil koret gerne give 
en julekoncert og en forårskoncert 
i det nye år. 
Koret har tradition for at lave rigti-
ge hyggelige koncerter med masser 
af dejlige kendte og mindre kendte  

Har du endnu ikke nået at få købt 
din billet til Simone, der giver kon-
cert i Vindinge Kirke, så kan du 

måske nå det endnu. 
Billetter kan købes for 175 kr. på 
www.billetsalg.julekoncerter.dk 
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Så nærmer vi os jul. Der er lagt 
gran på gravsteder og blade er fjer-
net fra kirkegården, men der vil 
stadig være masser af aktivitet på 
kirkegården. 

I december, januar og februar er 
der ofte frost og sne, så i disse tre 
måneder, alt efter vejrforholdene, 
skal der ryddes sne og saltes. Andre 
opgaver i denne periode er at ned-
lægge gravsteder, der ikke er blevet 
forlænget, og efter behov laves der 
administrativt arbejde. 

I slutningen af februar påbegyndes 
fjernelse af grandækning, og deref-
ter begynder vi så småt at gøre klar 
til foråret. 

Der er sket lidt nyt på kirkegården 
siden sidst: På alle gravsteder er der 
plantet thuja-hække, så der nu er en 
lille indgang til hvert gravsted, og 
hvis  man  går  på  den  brede  gang  

ned til den gamle skole, vil man 
opdage, at der er lagt græs for at 
fremhæve alle de smukke træer, 
der pryder i begge sider. Omkring 
urnegravsteder vil der også blive 
lagt rullegræs ud i år. 

Fra januar måned vil I møde et 
nyt ansigt på og omkring kirkegår-
den. Så nu er det ikke kun Kaj, 
som mange af jer kender godt ef-
terhånden, der hjælper med diver-
se arbejdsopgaver. Vi har ansat en 
ung mand, der hedder Kasper, i 
12 timer om ugen. Tag godt imod 
ham. 

Husk I er altid velkommen på 
kontoret, hvis I har noget på hjer-
tet. 

RIGTIG GOD JUL  
OG GODT NYTÅR 

 Jesper Jørgensen, graver 

Graverens klumme 

 
 

Kristen meditation 
 

Hver onsdag kl. 17.00 er der kristen meditation 
i Vindinge Kirkes dejlige kirkerum.  

 

Alle er velkomne! 
 

Alle med eller uden 
erfaring kan meditere. 

http://www.billetsalg.julekoncerter.dk
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Vi mødes først i kirken til en kort familie-
gudstjeneste, og i dagens anledning er både 
hat og anden sjov påklædning meget vel-
set i kirkerummet. Efter gudstjenesten slår 
vi katten af tønden på gårdspladsen ved 
præstegården. Der vil være tøndeslagning 
for alle aldre, og vi skal have kåret 3 kon-
ger og 3 dronninger, før der serveres hot-
dog til alle. Husk at tage varmt tøj med, for 
vi plejer at være så mange glade menne-
sker, at der ikke er plads til alle i konfir-
mandstuen. 

 
 

 

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag den 19. februar kl. 11.00 

KOM OG VÆR MED              DET BLIVER  SJOVT  

Gospelgudstjeneste  
Onsdag den 25. januar kl. 19.00 i kirken  

 

Gudstjenesten er resultatet af Rune Herholdts workshop med 
årets konfirmander fra Vindinge og flere andre sogne. Vi har 
gjort det før, og det har altid været en forrygende underholdende 
og livsbekræftende oplevelse. 
 

Alle er velkomne 
- også uden at have 
konfirmandtilknytning 
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Danehofgarden mødes i Vindinge 
Kirke for at afholde julekoncert 
som afslutning på året, der gik. De 
forskellige ensembler og musik- 

grupper spiller på tur, og hvis man 
har lyst til at komme og høre dem, 
er man velkommen.  
Der er gratis adgang. 

Danehofgarden 
Fredag den 16. december kl. 17.00 i kirken 

julesange samt nogle fælles-jule-
sange. Vi vil gøre alt for at skabe 
den bedste julehygge som indled-
ning på juletiden. Koret akkompag-
neres af Salmeridderne, som består 
af Steen Munk Jørgensen på kon-
trabas, Peter Shik Sørensen på 
trommer og Stephan Kaae på kla-

ver og direktion. Derudover hjæl-
pes melodierne på vej af Lars Sø-
rensen på tværfløjte. 

 

Velkommen til en festlig aften 
med masser af jule-sangglæde.  

 

Stephan Kaae, organist 

 

Aften-andagt 

Torsdag den 8. december kl. 20.00 - 20.30 i kirken 

De mørke aftner med lys i kirken er 
altid stemningsfulde.  

Denne aften har du mulighed for at 
nyde en stille aftenstund i en oplyst 
og opvarmet  kirken og  synge  med  

på en julesalme eller to. 

Andagten er tilrettelagt af konfir-
manderne, som også deltager ak-
tivt med læsninger og bøn. 
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Plads til alle   i julen 

Julegudstjenester for både børn og gamle 

Det handler ikke om, at kirken skal gøre sig populær hos alle og enhver! 
Det handler om, at det lyseste og bedste budskab skal deles og kunne 
høres af alle. Er man 1½ år kan man bedst høre julehistorien på én måde 
– er man 97 år på en anden. Også selvom budskabet er det samme. Der-
for holder vi særligt i juletiden forskellige julearrangementer på forskelli-
ge tidspunkter, hvor vi fortæller det gode budskab, sådan som det nu 
bedst kan passe. Sidder du hjemme og kunne tænke dig at være med, er 
du meget velkommen. Er I en større gruppe, må I meget gerne melde til 
af hensyn til forplejning til Kristina på mail: kl@km.dk. 

 

Den 6. december kl. 9.30: Byens dagplejebørn mødes i kirken for at 
høre juleevangeliet, synge salmer med fagter og spise boller og figenstæn-
ger. 

 

Den 13. december kl. 10.00: Vindinge Landsbycenters beboere mødes 
til julegudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten, der varer ca. ½ time, 
serverer vi æbleskiver og gløgg.  

 

21. december kl. ca. 9.00: Vindinge skoles 0. til 6. klasse mødes i kirken 
til juleafslutning, hvor vi skal høre juleevangeliet og spise kage – traditio-
nen tro! 

 

Den 24. december kl. 14.00: Byens små børn inviteres til en særlig bør-
ne-julegudstjeneste, der varer ca. ½ time. Ingen tilmelding. 

 

Den 24. december kl. 16.00:              Alle er velkomne  
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Nytårsgudstjeneste 
Søndag den 1. januar kl. 15.00 i kirken 

Nytårsdag holdes årets 
første gudstjeneste som 
altid om eftermiddagen. 

Bagefter bydes på 
kransekage og 
et glas portvin 
i våbenhuset. 

Vi har i flere perioder budt ind til 
hyggeligt samvær og strik eller 
hækling af dåbsklude, som dåbs-
forældrene tager rigtig godt imod. 
Vores lager er lige nu fyldt pænt op 
takket være de mange flittige hæn-
der, som har mødtes i konfirmand-
stuen onsdag formiddag. Derfor 
holder vi en pause med dåbsklude-
ne og kaster os ud i et kludetæppe-
projekt.  

Det er vores tanke at lave små lap-

per med de velkendte kristne sym-
boler fra dåbskludene og samle 
dem til tæpper, som kan lune en 
kold dag i kirken eller konfirmand-
stuen. Måske skal vi sælge dem og 
forære pengene til et godgørende 
formål, eller ganske simpelt give 
dem til nogen, som har behov. Det 
taler vi om, når vi mødes.  

Du er også velkommen til at kom-
me og kun snakke og hygge, hvis 
du  ikke er vild med garn og pinde. 

Kirketæpper - kom og strik 

Onsdag den 13. januar kl. 10.00 - 11.30 i konfirmandstuen 


